
Історія Української державності насичена числен-
ними фактами та подіями, на які досі не надто звер-
тають увагу, але це пам’ять народу, невід’ємна частина 
історії нації, яку ми повинні зберігати. Мало хто знає, 
що батальйони українських добровольців воювали не 
тільки за рідну Україну, але і над Сибірськими містами 
також піднімались українські прапори.

Ця стаття присвячена українській колонізації 
Західного Сибіру - території під назвою Сірий Клин, 
загальна площа якої становила близько 460 тисяч км2. 
Нагадаємо, що площа України із Кримом і Донбасом 
складає 603 тис. кв. км. Це ще один «Клин» україн-
ської колонізації нарівні з Жовтим Клином (Поволжя), 
Зеленим Клином (Далекий Схід), Малиновим Клином 
(Кубань). «Клин» як термін - це з одного боку і наділ 
землі, а також колонізована територія. Є різні версії 
походження назви Сірий, наприклад, через колір міс-
цевої землі на зораному полі.

Перші українці на південному заході Сибіру почали 
з'являтися на початку 1890-х років на будівництві 
Транссибірської магістралі, а двадцятьма роками 
потому у зв’язку із столипінськими переселеннями 
1907-1911 років це явище прийняло масовий харак-
тер - близько півмільйона людей. Здебільшого це 
була сільськогосподарська колонізація (освоювалися 
родючі землі, придатні для землеробства). Саме на 
території Сірого Клину в 1917-1920 роках розгорнувся 
рух за Українську державну Автономію.

Починаючи з 1917 року, українська громада Сірого 
Клину являла собою дуже строкатий і численний кон-
гломерат. Близько 40% населення регіону складали 
«столипінські переселенці» українського походження, 
серед яких були селяни, інтелігенція, також велика 
кількість військовополонених галичан, що воювали в 
складі Австро-Угорської армії та військових біженців 
з Холмщини і Волині. Також були присутні українські 
солдати і офіцери, що тоді проходили службу в Сибіру. 
Саме вони ініціювали початок українського політич-
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"Вибачте, я просто не маю часу"…

ного життя в регіоні.
Перший Український Військовий З'їзд Сибіру в 

червні-липні 1917 року став відправним моментом 
в створенні регіональних і територіальних громад і 
товариств. Громади були сформовані в безлічі міст, 
серед яких Омськ, Томськ, Новомиколаївськ (сучас-
ний Новосибірськ), Іркутськ, Красноярськ, Тюмень 
та інші. У липні-серпні 1917 року відбувся Перший 
Український З'їзд Сибіру в складі 150 видатних пред-
ставників українського суспільства Сірого Клину, на 
ньому сформували Головну Українську Раду Сибіру, 
головою якої став Г.Концевич (в подальшому і до 1920 
року В.А. Яновицький). Головним завданням Ради було 
об'єднання всіх українських організації в азіатській 
частині колишньої Російської Імперії. З'їзд також 
делегував представника в Українську Центральну Раду 
до Києва.

У той самий час Сибір теж оголосила свою неза-
лежність і почала формувати власні органи влади 
(офіційно влітку 1918-го року). Землі Сірого Клину 
булі складовою цього об'єднання. Представники 
Українських Сибірських Рад брали участь у з'їздах 
Ради Сибіру, працювали в її міністерствах, наприклад, 
Д.Г.Сулима займав пост Міністра у справах екстери-
торіальних народів Сибіру, Д.Адамович був Консулом 
Української Держави з резиденцією в Омську. До речі, 
це був єдиний український консул, що офіційно пред-
ставляв інтереси від імені України в Сибіру.

Але українську державу не було сформовано на 
території Сірого Клину, також як і на Далекому Сході, 
де головною причиною стало протистояння більшови-
кам та Білому Руху Колчака, які мали свої погляди на 
державність. Фактом є те, що на період існування Сірої 
України вдалося затвердити адміністративно-територі-
альні одиниці, такі як:

- Алтайська Українська Губернська Рада, з центром 
в Каїнську;

- Томська Українська Окружна Рада, з центром в Том-
ську;

- Новомиколаївська Українська Окружна Рада, з цен-
тром в Новомиколаївську.

Також в Омську знаходилась Головна Українська 
Рада Сибіру, і Омська Українська Головна Рада, теж 

Ти живеш у Росії...

Ти живеш у Росії, де довга зима,
І Північне де сяйво вам сяє,
В мене просьба до тебе є тільки одна,
Нехай син твій мого не вбиває.
Бо прийшов він на землю стражданну мою,
Споконвіку де пращури жили.
Мій синок захищатиме землю свою,
Де високі козацькі могили.
Де Сірко з козаками степами гуляв,
Розбиваючи ворога вміло,
А в Карпатах, там Довбуш страхи  наганяв,
Бо боровся за праведне діло.
А твій син завойовник, чого він прийшов
До моєї батьківської хати.
Чи приніс на штиках до Вкраїни любов?
Ні, прийшов українців вбивати.
Чи вартує земля хоч одного життя?
Ти подумай і твоя дружина.
Хтось навіки з війною піде в небуття,
А хтось втратить єдиного сина...
Я сказав, щоби син мій твого не вбивав,
Бо про гріх такий в Біблії йдеться.
Накажи, щоби  й твій син додому вертавсь.
Хай додову живим повернеться.
Хіба, друже, для того кохали синів.
Щоб братів своїх йшли убивати,
Щоб за дурість вмирали чиюсь на війні,
І за ніч посивіла щоб мати?..
То ж в Росію ти сина свого забирай,
Нехай їде до батька й до мами.
Краще в гості до мене ти з ним приїжджай.
Ми ж готуймося стати дідами...
Ти живеш у Росії, де довга зима...

Нестор Мартинец
член ГО "Поступ"

(14 березня 2014 року, с. Космач)

Кирил Соколов
    член Виконкому ГО «Поступ»

Український Сибір. Прапор Сірого Клину
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РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 13/24.
Спілкуючись з громадянами та пропагуючи ідеологію Громадянської республіки, ми отримуємо типові запитання щодо діяльності організації «Поступ» та нашої громадянської 

ідеології. Тому ми продовжуємо цикл матеріалів, де роз’яснюємо Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст наступної частини Доктрини.

РОЗДІЛ IV. 
СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ.
Більш детально про сам механізм делегування за 

рівнями.
На будь-якому рівні управління членом відповідної 

Громадянської ради може стати кожен Громадянин зі 
своїм одним повноваженням.

Іноді запитують: а що буде, якщо всі жителі захотять 
піти до рад та керувати особисто? Теоретично, звісно, 
таке припустити можна, але практично це малоймо-
вірно. Досвід підтверджує, що в раді треба працювати, 
а не просто бути для того, щоб іноді прийти та прого-
лосувати. Не маючи достатньої підтримки громадян, 
делегат не захоче бути неефективним у раді.

Управління відбувається, як мінімум, своїм одним 
повноваженням на управління, а як максимум — своїм 
плюс усіма делегованими повноваженнями.

Усі ці Громадянські ради можна порівняти з публіч-
ним акціонерним товариством, де Громадяни мають 
акції, а в нашому випадку це повноваження на управ-
ління.

Один Громадянин може бути делегатом тільки 
в одній із рад. В інші ради він повинен делегувати 
своїх представників. У кожного громадянина є по 
одному Повноваженню на управління для кожного 
рівня делегування.

Переделегування забороняється. Тобто делегат, 
якому громадяни вже делегували свої повноваження, 
не може їх переделегувати іншому делегату. Це прин-
ципова позиція. При переделегуванні втрачається 
відповідальність громадянина за ті повноваження, 
що він переделегував. Він не може відповідати за дії 
того делегата, якому він не делегував повноваження 
особисто. Тобто, він не може відкликати свої повно-
важення, як тільки побачить, що делегат не виправдо-
вує його сподівання.

Система делегування має бути прозорою. Для 
цього буде створено публічний відкритий електро-
нний реєстр делегатів із конкретною кількістю деле-
гованих повноважень. У ньому має бути видно, кому 
вони належать, коли були делеговані та простежу-
ватися історія делегувань. Кожен громадянин має 
право знати, хто і кому делегував своє повноваження.

Як часто можна змінювати свого делегата? Відпо-
відь: Хоч кожного дня.

Є дуже важливим, і на цьому слід наголосити, що 
нова система делегування абсолютно не гарантує, що 
всі будуть жити добре. Як Громадяни "накерують", так 
і будемо жити. Головна цінність такої системи, на від-
міну від демократії, в тому, що Громадяни матимуть 
можливість реально впливати на владу. Тобто, на тих, 
кому вони дають права на управління країною або 
будь-яким регіоном. І це теж принципово. Це робить 
відповідальними і владу, і громадян.

Також потрібно звернути увагу на те, що можли-
вий варіант, коли Громадянською республікою буде 
керувати тільки один Громадянин. Це станеться, якщо 
йому делегують повноваження всі Громадяни. Однак, 
така ситуація можлива лише теоретично. Але якщо 
знайдеться особистість, котра матиме повноваження 
від всіх Громадян, то що в цьому поганого…

________________________________________________

Витяг з Доктрини

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання:
Іноді зустрічається таке висловлювання: 
"Це дуже гарно, коли всі громадяни 
можуть голосувати за той чи інший закон, 
я підтримую таку пропозицію!". Питання: 
чи вірне це твердження? Якщо так - то 
чому, якщо ні, то чому?

Відповідь: Голосують делегати, тобто ті, кого 
делегували, а не ті, хто делегував, віддали та довірили 
своє право голосу (довірили повноваження за себе 
приймати рішення).

Питання:
В Доктрині написано, що переделегування 
заборонено. Тобто делегат не може 

свої повноваження переделеговувати 
іншому депутату. І тут знаходяться 
товариші, які кажуть наступне. Кажуть, 
що якщо переделегування повноважень 
заборонено, то тоді всі делегати мають 
особисто займатись всіма справами 
напряму: працювати в уряді, в різних 
інстанціях, національному банку, бути 
особисто суддями тощо. В чому помилка 
такого твердження?

Відповідь: Мова йде про представницькі 
повноваження. Делегати представляють інтереси тих 
громадян, які їм передали повноваження. Тобто пере-
дали владу. І делегати не можуть ці повноваження 
передати комусь іншому. Проте вони можуть доручити 

комусь іншому виконувати різні завдання. Наприклад, 
управляти міністерством, судити, організовувати якісь 
державні заходи чи програми. В цьому випадку за все 
відповідає делегат(ти), а не ті, кому доручено щось 
робити. Це завдання делегатів так організовувати 
роботу і знаходити таких виконавців, які все б викону-
вали чітко і правильно. І, доречи, самі делегати можуть і 
особисто виконувати ці роботи чи завдання. При демо-
кратії особисто управляти депутати не можуть. В цьому 
також є вада розподілу гілок влад.

________________________________________________

формально адміністративно-політична одиниця Сірого 
Клину. На території сучасного Казахстану в Акмолин-
ській області також було створено Українську Раду, яка 
мала свого представника.

Варто окремо відзначити збройні сили українців 
Сірого Клину у складі 9 полків. Історія у них різна, 
якісь були розформовані, якісь перейшли на бік біль-
шовиків (курінь ім. Т.Шевченка), але були ті, що овіяні 
бойовою славою:

- Український батальйон ім. отамана Максима Заліз-
няка був сформований в Іркутську і сягав 2000 солда-
тів, що в липні 1917 року прибув до Києва;

- Перший піхотний полк ім. гетьмана Петра Сагай-
дачного, був сформований в Омську. Напевно, один з 
найбільших бойових українських підрозділів Сірого 
Клину, який протистояв більшовикам.

На початку 20-го століття сплеск українського наці-
онального руху на території Сірого Клину був видат-
ним і несподіваним. Маючи на меті створити власну 
державу, нарівні з прагненням зберегти мову і куль-
туру, рух був доволі максималістичним. В своїх спо-
гадах Людмила Бризгун-Скорюк описує, що по приїзду 
з Сибіру до Києва за 3 тижні чула українську мову не 
більш 15 разів, хоча сама спілкувалась виключно укра-

їнською.
Національний український рух Сірого Клину досить 

маловідоме явище, але є гідною сторінкою історії 
української нації, яку не слід забувати. Особливо ціка-
вою здається форма державницького устрою – ще один 
приклад, коли далеко від рідних земель українці фор-
мують владу через систему рад, шляхом делегування, а 
не через обрання на виборах.
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